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Zápis z Valné hromady SPOLKU SOCIOLOGIE FF UK 
Ze dne 21. 10. 2013 

 

Program: 

1. Úvod, organizace 

2. Schválení výboru 

3. Schválení Kontrolní a revizní komise 

4. Schválení Stanov Spolu sociologie FF UK 

5. Další 

 

1. Úvod, organizace 
Zakládající členové spolku 

 

o Markéta Havelková   

o Tomáš Diviák    

o Andrea Němcová   

o Jiří Salický    

o Martina Veverková   

o Kateřina Barešová  

o Matouš Pilnáček  

o Lenka Jansová    

o Eliška Nováková   

o Oskar Macek    

o Ondřej Novák    

o Jakub Ráliš   

o Petr Jaroch    
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Organizační poznámka 

 

- Valnou hromadu vede Markéta Havelková. Psaním zápisu je pověřena Andrea 

Němcová. 

 

Úvod 

- Markéta Havelková shrnuje krátce nejdůležitější části Stanov SOCKA. Konkrétně 

informovala o orgánech, které jsou podstatou spolku. Zmiňuje existenci dalších 

spolků na Karlově Univerzitě a shrnuje své poznatky ohledně jejich fungování. 

- Další diskuse se týkala předložených Stanov. Konkrétně části preambule a cíle 

spolku. Členové se dohodli na změně v Článku 2, č. 5 ohledně pomoci nejen 

nesociologům, ale i sociologům (tedy vlastním studentům). Proběhla ještě jedna 

decentní oprava (sociální otázky změněny na sociologické otázky).  

- V rámci diskuze se Markéta zmiňuje o efektivním využívání externích členů. 

- Padla doplňující otázka od Kateřiny Barešové, co ještě by dále mohl dělat spolek, 

uvedla na příkladu tutorství či obecně pomáhat mladším studentům naší katedry. 

Na základě tohoto dotazu Markéta zmínila možnost otevření sociologické 

poradny v rámci spolku, která by radila studentům Univerzity Karlovy 

s metodologií v bakalářských či diplomových prací. 

- Členové SOCKA se dále shodli na tom, že by se spolek měl snažit upozorňovat na 

důležité deadliny, které mají studenti v průběhu studia (žádost o podání 

bakalářské práce, a podobně…).  

 

2. Schválení výboru 

- Na začátku tohoto bodu Markéta stručně popsala vlastnosti řídícího orgánu a 

případné povinnosti (scházet se minimálně 1x měsíčně, a podobně…). Proběhla 

diskuse o možných kandidátech do výboru, následná nominace a volby. 
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„Valná hromada Spolku studentů sociologie FF UK zvolila do výboru na akademický 

rok 2013/2014 Tomáše Diviáka, Andreu Němcovou, Jiřího Skalického, Martinu 

Veverkovou a Markétu Havelkovou“ 

0-0-13 

 

3. Schválení Kontrolní a revizní komise 

- Tomáš Diviák na úvod tohoto bodu zmínil, že Kontrolní a revizní komise bude 

výkonnější, pokud v ní budou tací, kteří jsou již dobře obeznámeni a případně 

mají zkušenosti s fungováním spolků na Univerzitě.  

 

„Valná hromada spolku studentů Sociologie FF UK zvolila do Kontrolní a revizní 

komise na akademický rok 2013/2014 Evu Kočišovou, Jaromíra Mazáka a Jakuba 

Mlynáře“ 

0-0-13 

 

4. Schválení Stanov Spolku Sociologie FF UK 

- Veškerá debata k tomuto bodu proběhla již v úvodu Valné hromady. Markéta 

pouze informovala o tom, že platné budou od chvíle schválení Valnou 

hromadou, však účinnosti nabydou až ve chvíli, kdy přijdou potvrzené 

z Ministerstva vnitra ČR. 

 

„Valná hromada spolku studentů Sociologie FF UK schvaluje Stanovy v předložené 

podobě dne 21 10. 2013.“ 

 

5. Další 

- V tomto bodě nebylo nic projednáno 
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Zapsala: Andrea Němcová 

Za správnost odpovídá: Markéta Havelková 

Zapsáno dne: 21. 10. 2013 

 


